
Jaarverslag 2019  74 

- 

Wettelijke voorschriften 
De balans en toelichting van de jaarrekening zijn opgesteld conform het Waterschapsbesluit (artikelen 4.36 t/m 4.62). 
 
Waarderingsgrondslagen 
De waardering van de activa en passiva is voor zover niet anders aangegeven, gebaseerd op de nominale waarde. 
 
Het waterschap ontvangt verschillende subsidies van het Rijk en provincie voor de uitvoering van diverse projecten. De onderhavige projecten worden geactiveerd en 
afgeschreven in overeenstemming met het afschrijvingsbeleid. Afschrijving vindt plaats over netto-projectkosten. Bij initiële activering van projecten worden dan ook de 
netto-projectkosten geactiveerd, waarbij de verwachte subsidie direct in mindering wordt gebracht op het actief. De verwachte subsidieontvangst wordt als vordering 
opgenomen op de balans. 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaf- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaf- of vervaardigingsprijs verminderd met ontvangen subsidies en afschrijvingen. Subsidies worden 
geactiveerd op het moment dat deze definitief zijn. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de activa worden ten laste van de rekening van lasten en baten gebracht over een periode die overeenkomt met de verwachte technische dan wel 
economische levensduur. De afschrijvingen worden berekend over de aanschaffingsprijs, verminderd met de ontvangen subsidies. Op investeringen welke plaatsvinden in 
de eerste zes maanden van het boekjaar wordt vanaf 1 juli van dat boekjaar afgeschreven. Investeringen welke plaats vinden in de tweede helft van het boekjaar worden 
met ingang van 1 januari van het daaropvolgende boekjaar afgeschreven. 
 
Het waterschap moet zich houden aan de verslaggevingsvoorschriften van de Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW). De 
voorschriften hebben onder andere betrekking op het activeren van zaken. Het beleid van het dagelijks bestuur ten aanzien van het activeren, waarderen en afschrijven van 
uitgaven is weergegeven in de ‘Beleidsnotitie activa’. Deze is in de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 december 2016 aangepast. De belangrijkste wijzigingen 
betreffen het niet meer activeren van de HWBP-bijdrage en de vierjaarlijkse kosten voor de verkiezingen (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016). Dit naar 
aanleiding van de tussenevaluatie van het bestuursakkoord waarbij bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de stabilisatie van de schuldpositie van waterschap 
Vechtstromen in relatie tot heroverweging van het activabeleid. 
 
De in 2019 gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op een reële economische levensduur. De afschrijvingstermijnen zijn als volgt per categorie te onderscheiden: 
 
 
 
 

 7.1 Algemene toelichting op de balans 
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 Categorie Voorbeelden Afschrijvingstermijn (in jaren)   

 Immateriële vaste activa   

 Onderzoek en ontwikkeling  0-5   

 Bijdragen aan derden IBA’s, riolering, afkoppelen 0-30   

 Overige immateriële vaste activa  sanering waterbodems 30   

    overig 3-5   

 Materiële vaste activa   

 Gronden en terreinen gronden en gronden in erfpacht 0   

    inrichting terreinen 10   

 Huisvesting  gebouwen 40   

    telefoon, kantoormeubilair, veiligheidsvoorzieningen 3-10   

    zonnepanelen 10-15   

    kantoor- en werkplaatsapparatuur 5   

 Vervoermiddelen auto’s 4-8   

 Grond-, weg en waterbouwkundige werken     

   Waterlopen (aanleg en verwerving) grond, retentiegebied, herinrichting (incl. meanders), beschoeiing van staal 30   

    beschoeiing van hout 15   

   Kunstwerken (bouw en verwerving) civieltechnisch 30   

    werktuigbouwkundig 15   

    elektromechanisch 10   

    procesautomatisering (besturing) 7-10   

    pompinstallatie 25   
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 Categorie Voorbeelden Afschrijvingstermijn (in jaren)   

   Onderhoud waterlopen ondergrond werkplaatsen 40   

    materieel 8   

    inrichting baggerdepot 10   

    baggeren hoofdwaterlopen en stedelijk water (vijvers en waterpartijen) 30   

    baggeren kleine waterlopen en waterlopen in stedelijk gebied  15   

    groot onderhoud 5-15   

   Transportstelsels civieltechnisch, persleidingen 30   

    werktuigbouwkundig 15   

    elektromechanisch 10   

    procesautomatisering (besturing) 7-10   

   RWZI en slibverwerking civieltechnisch 30   

    werktuigbouwkundig 15   

    elektromechanisch 10   

    procesautomatisering (besturing) 7-10   

 Overige materiële vaste activa legger en beheerregister waterlopen en kunstwerken 10   

    bemonstering en analyse 5   

    ICT (hard- en software) 3-5   

 
Vaste activa in onderhanden werk 
De onderhanden werken (investeringen die nog niet zijn afgerond en waarop nog niet wordt afgeschreven) worden gewaardeerd tegen de aanschaf- of vervaardigingsprijs 
verminderd met ontvangen subsidies. 
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Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kost- of verkrijgingsprijs of tegen de markt-waarde als deze (duurzaam) lager is dan de kost- of verkrijgingsprijs. 
Uitzondering hierop is de kapitaal-verstrekking aan NWB N.V. Deze deelneming is gewaardeerd tegen 200% van de nominale waarde van de verkregen aandelen. 
 
Kortlopende vorderingen 
De kortlopende vorderingen en de overlopende activa maken deel uit van de vlottende activa. Onder de kortlopende vorderingen worden de vorderingen op 
belastingdebiteuren, vorderingen als gevolg van subsidies en bijdragen en overige vorderingen opgenomen. 
 
Overlopende activa 
De overlopende activa bestaan uit nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen (met een specifiek bestedingsdoel) en de overige nog te ontvangen en 
vooruitbetaalde kosten. De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde of verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele oninbaarheid. 
 
Algemene reserves 
De algemene reserves fungeren als het weerstandsvermogen van het waterschap en hebben geen specifieke bestemming. Met de algemene reserves worden eventuele 
toekomstige tegenvallers van algemene aard opgevangen. Voor meer informatie over het weerstandsvermogen zie paragraaf 5.5. 
 
Bestemmingsreserves tariefsegalisatie 
De bestemmingsreserves tariefsegalisatie worden aangehouden en aangewend om eventuele toekomstige schommelingen in de belastingtarieven op te vangen. 
 
Overige bestemmingsreserves 
Dit zijn reserves waaraan het algemeen bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven. 
 
Grondslagen resultaatbepaling 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  
• De lasten worden in aanmerking genomen als deze voorzienbaar zijn.  
• De baten worden verantwoord zodra deze zijn gerealiseerd. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd wegens: 
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; 
b. op de balansdatum aanwezige risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, indien het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een 
voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 
 
Langlopende leningen 
Hier worden de leningen opgenomen met een looptijd langer dan één jaar. De langlopende schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
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Netto vlottende schulden (met een looptijd korter dan één jaar) 
Onder deze post zijn de bedragen opgenomen die binnen één jaar verschuldigd zijn. 
 
Overlopende passiva 
Overlopende passiva zijn vooruit ontvangen inkomsten en nog te betalen kosten. De overlopende passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
  


